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As espécies de café distribuem-se, geograficamente, em uma ampla região do continente Africano, em
Madagascar e regiões circunvizinhas. Apresentam enorme variabilidade em relação às características
morfológicas de folhas, flores, frutos e sementes, caracteres agronômicos e bioquímicos. Além disso,
constituem importantes fontes de resistência a agentes bióticos e abióticos as quais vêm sendo aproveitadas
em programas de melhoramento. No entanto, para que a utilização de características de interesse possa
ser potencializada pelos melhoristas torna-se necessário a prévia caracterização e avaliação desse
germoplasma. O presente trabalho teve por objetivo a caracterização morfológica e agronômica de cafeeiros
do Banco de Germoplasma do Instituto Agronômico de Campinas pertencentes às espécies Coffea canephora,
C. congensis e híbridos interespecíficos entre elas. As plantas foram avaliadas quanto às características das
folhas (comprimento, largura, cor do broto, cor das folhas adultas, forma, ondulação das bordas, intensidade
da ondulação das bordas, domácia e pubescência) e de sementes (comprimento, largura, espessura, cor do
endosperma, tonalidade e grau de aderência da película prateada), assim como agronômicas (ciclo de maturação,
índice de avaliação visual e resistência a Hemileia vastatrix). Os resultados demonstraram a existência de
variações significativas para as características foliares e ao índice de avaliação visual entre as cultivares de C.
canephora e híbridos interespecíficos quando comparadas com C. congensis. Com relação às características
de sementes, ciclo de maturação e resistência à H. vastatrix, estas variaram entre e dentro das cultivares e
espécies analisadas. Outras características, como por exemplo resistência ao bicho-mineiro (Leucoptera
coffeella), a nematóides e químicas estão também sendo investigadas. Estes resultados foram documentados
e incorporados ao acervo científico do Banco de Germoplasma de Coffea do IAC, possibilitando, de forma
segura e confiável, a utilização das plantas de interesse em futuros programas de melhoramento.
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